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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/138 – Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie 
pozyskiwanego drewna 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Ryszard Kokociński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 83484 z 22 listopada 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 
Międzychód 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Musiał, Burmistrz 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  
Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła nieprawidłowości w zakresie 
sprawowania zarządu mieniem gminy – gospodarowania drewnem pozyskanym 
z wycinki drzew w trakcie prowadzonych przez Miasto i Gminę Międzychód2 
inwestycji. 
Sposób prowadzenia gospodarki mieniem gminnym – ewidencjonowania i zbywania 
drewna (pozyskanego z nieruchomości będących w posiadaniu Gminy) nie był 
przejrzysty i nie znalazł (do czasu rozpoczęcia kontroli) unormowania w pisemnych 
regulacjach dotyczących zasad gospodarowania mieniem oraz zasadach 
prowadzenia rachunkowości.  Wpływ na tę ocenę mają również nieprawidłowości 
dotyczące treści wniosków o udzielenie zezwoleń na wycinkę drzew oraz 
nieprawidłowości w zakresie wykonywania w Urzędzie kontroli zarządczej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Sporządzanie wniosków o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew  

1. W latach 2010-2012 (do 30 września) z terenu Gminy usunięto odpowiednio 
1.763, 2.212 oraz 1.131 drzew, tj. łącznie 5.106 drzew.  
Z terenu nieruchomości Gminnych – w ramach prowadzonych inwestycji i remontów 
– usunięto w ww. okresie 330 drzew, w tym w roku: 2010 – 92, w 2011 – 208 oraz 
w 2012 – 30 drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 
W sprawozdaniach SG-01 za 2010 r. i 2011 r. (część 2) „Leśnictwo i ochrona 
środowiska – Dział 3 Tereny zieleni w miastach i wsiach – ubytki drzew w ciągu 
roku, podano, że z terenu Gminy ubyło odpowiednio 50 i 46 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 6-30) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 Dalej „Gmina”. 
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2. W badanym okresie, Gmina realizowała siedem zadań inwestycyjnych 
i remontowych, w toku których konieczne było usunięcie drzew z nieruchomości 
stanowiących jej własność. Pięć z nich dotyczyło: budowy biblioteki, remontu 
centrum turystyki, modernizacji i nowego zagospodarowania dwóch skwerów zieleni, 
budowy kanalizacji, Realizując ww. zadania uzyskano decyzje zezwalające na 
usunięcie drzew. Dwa zadania inwestycyjne dotyczyły budowy obwodnicy 
Międzychodu i realizowane był na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych3. 
Prowadząc roboty przygotowawcze dla przedmiotowej inwestycji Gmina usunęła 
łącznie 236 drzew. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-32) 
3. W latach 2010-2012 (do 30 września) Gmina złożyła do Starosty 
Międzychodzkiego pięć wniosków, które dotyczyły realizowanych przez nią 
inwestycji, na usunięcie 96 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 47, 58, 69, 77, 900) 
4. Wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew zawierały: informację, że Gmina 
jest właścicielem działki (ze wskazaniem nr ewidencyjnego), nazwę gatunku drzewa 
przeznaczonego do usunięcia oraz ich ilość, obwód pnia na wysokości 130 cm, 
przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa, przyczyny zamierzonego usunięcia 
drzew, mapę lokalizacyjną. Załącznikami do wniosku były dokumentacja 
fotograficzna drzew, inwentaryzacja dendrologiczna oraz koncepcja 
zagospodarowania terenu. 

Wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew nie zawierały dokumentu 
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z których usuwane były drzewa 
oraz zamierzonego terminu usunięcia drzew. 

         (dowód: akta kontroli str. 37-102) 
W złożonych wyjaśnieniach, Lidia Górna podinspektor ds. zieleni Urzędu podała, że 
„posiada bezpośredni dostęp do elektronicznej ewidencji gruntów prowadzonej 
przez Starostwo i przed sporządzeniem wniosku sprawdza stan prawny działki, 
z której planowane jest usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości sprawdza się stan prawny nieruchomości”. 

(dowód: akta kontroli str. 174) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W trakcie kontroli stwierdzono braki formalne w pięciu wnioskach o zezwolenie na 
usunięcie drzew. Wnioski te sporządzono nierzetelnie, gdyż nie określały one 
zamierzonego terminu usunięcia drzew. Było to niezgodne z art. 83 ust. 4, pkt  6 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody4 określającym zakres danych 
wymaganych we wniosku.  
Wg. wyjaśnień Burmistrza, ww. braki może usprawiedliwiać to, iż „pracownik 
opracowujący wniosek sprawdzał dane ewidencyjne, oraz uzgadniał termin 
planowanej wycinki drzew w trakcie wizji terenowej przedstawicieli starostwa przed 
wydaniem decyzji”. NIK wskazuje jednak na to, że opisane braki w treści wniosków 
stanowią naruszenie obowiązujących przepisów prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 177)  
2. W toku kontroli NIK ustalono, że sprawozdania SG-015 za 2010 r. i 2011 r., 
wymagane rozporządzeniami6  Rady Ministrów z 8 grudnia 2009 r. i 9 listopada 
                                                      
3 Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.  
4 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm. 
5 W części 2 „Leśnictwo i ochrona środowiska – Dział 3. Tereny zieleni w miastach i wsiach – Ubytki drzew w ciągu roku”. 
6 Odpowiednio: Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14 ze zm., Dz. U. z 2010 r. Nr 239 poz. 1594, ze zm. 
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2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, zostały 
sporządzone nierzetelnie i zawierały dane niezgodne ze stanem faktycznym 
dotyczące ubytków drzew. Podano w nich, że ubytki te w latach 2010-2011 wyniosły 
odpowiednio: 50 i 46 drzew. Ustalenia kontroli NIK wykazały, że dane dotyczące 
ubytków drzew zaniżono odpowiednio: o 42 i 162 sztuki, gdyż w latach tych Gmina 
usunęła odpowiednio 92 i 208 drzew. 
NIK zwraca uwagę, że podanie ww. sprawozdaniach danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym może skutkować odpowiedzialnością, o której mowa w art. 56 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej7. 
Odpowiedzialność w ww. zakresie ponosi Sekretarz Gminy pan Mieczysław Stec, 
który podpisał sprawozdania i przekazał (w formie elektronicznej) na portal 
sprawozdawczy GUS8. Według złożonych wyjaśnień źródłem błędnych danych 
w sprawozdaniach było przeoczenie przez pracowników komórki organizacyjnej 
danych o wycince drzew na podstawie „spec ustawy drogowej”. 

(dowód: akta kontroli str. 36) 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

2. Wywiązywanie się z obowiązków ustalonych  
w zezwoleniach na usunięcie drzew 

2.1 Zezwolenia udzielone gminie na usuwanie drzew  
z terenu nieruchomości gminnych 

1. W kontrolowanym okresie Starosta Międzychodzki wydał pięć decyzji 
zwalających na usunięcie 96 drzew z terenów stanowiących własność Gminy, na 
których, w tym okresie, realizowała ona swoje inwestycje. Decyzje te zawierały takie 
same dane, co do ilości i gatunku drzew, jak we wniosku. W decyzjach tych 
wyznaczono termin, do którego może nastąpić usunięcie drzew. Zgodnie z ww. 
decyzjami, Gmina usunęła 94 drzewa, w tym 15 w 2010 r., 49 w 2011 r. oraz 
30 w 2012 r.    (dowód: akta kontroli str. 37-38, 56-57, 67-68. 74-75, 88-89) 

2. W sprawach, w których wniosek złożony przez Gminę, nie zawierał dokumentu 
potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości oraz nie wskazywał zamierzonego 
terminu usunięcia drzew, Urząd nie był wzywany do jego uzupełnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 37-102, 180) 
W złożonych na powyższą okoliczność wyjaśnieniach9, Starosta Międzychodzki 
podał, że rozpoznając wnioski, każdorazowo weryfikuje się dane w nich zawarte 
i porównuje z prowadzoną bazą danych ewidencji gruntów i budynków, co jest 
zgodne z art. 77 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin usunięcia 
drzew uzgadniany był z wnioskodawcą podczas lustracji terenowej przed wydaniem 
decyzji, dzięki czemu nie było konieczności tworzenia zbędnej korespondencji 
i ponoszenia kosztów związanych z wysyłaniem wezwań do uzupełnienia wniosków. 
Ustalenia takie pozwoliły uniknąć ewentualnych odwołań, w przypadku powstania 
rozbieżności pomiędzy wnioskodawcą a wydającym decyzję. 

(dowód: akta kontroli str. 181) 
3. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew zawierały informację o przeprowadzeniu 
oględzin (potwierdzała ona zasadność usunięcia wnioskowanych drzew ze względu 
na cięcia pielęgnacyjne, lub kolizję z realizowaną inwestycją, oraz brak 

                                                      
7 Dz. U. z 2012 r. poz. 591. 
8 www. stat.gov.pl. 
9 Na podst. art. 29 ust. 2  pkt f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli - Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm. 
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występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów). W decyzji nr OS-
6135/53/10 z 27 września 2010 r. Starosta Międzychodzki nie wyraził zgody na 
usunięcie jednej lipy o obwodzie 28 cm (drzewo to było zdrowe i dobrze 
ukształtowane) kwalifikując je do przesadzenia w obrębie tej samej działki (drzewo 
pozostawiono w miejscu, w którym rosło). 

(dowód: akta kontroli str. 37-38) 
Z uzasadnienia decyzji nr OS-6135/71/10 z 23 marca 2011 r., zezwalającej na 
usunięcie 48 drzew rosnących w pasie drogi gminnej (kolidowały z budowaną 
kanalizacją sanitarną) wynika, że organ prowadzący postępowanie administracyjne 
wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie 
zezwolenia na usunięcie rosnących drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 74-75) 
W decyzji nr OS 613.1.45.2011 z 2 września 2011 r., zezwalającej na usunięcie 
jednego modrzewia o obwodzie 95 cm, Starosta Międzychodzki wskazał, że drzewo 
to znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą 
Puszcza Notecka (kod obszaru PLB300015). W jej uzasadnieniu stwierdzono, że 
wycinka dotyczyła drzewa, które nie posiada dziupli i gniazd ptasich oraz rośnie 
w niewielkiej odległości od skraju lasu, w związku z czym nie będzie potencjalnie 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

(dowód: akta kontroli str. 67-68) 
4. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew z nieruchomości Gminy, wydawał 
Starosta Międzychodzki. 

  (dowód: akta kontroli str. 37-38, 56-57, 67-68, 74-75, 88-89) 
W dwóch decyzjach zezwalających na usunięcie drzew, Starosta Międzychodzki 
ustalił opłatę za ich usunięcie w łącznej wysokości 122.561,40 zł, a w pozostałych 
trzech, odstąpił od jej  pobierania (w decyzji nr OS-6135/71/10 na podstawie art. 86 
ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, w decyzji OS-6135/53/10 na podstawie art. 
86 ust. 1 pkt 8 oraz w decyzji nr OS.613.1.45.2011 na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 
ww. ustawy). 

(dowód: akta kontroli str. 37-38, 56-57, 67-68. 74-75, 88-89) 
Spośród pięciu decyzji, w trzech, Starosta Międzychodzki zobowiązał Gminę do 
dokonania nasadzeń zastępczych, w ilości 38 drzew. Zrealizowane zostały 
nasadzenia wynikające z dwóch decyzji. W przypadku decyzji nr OS.6135/23/10 
zobowiązującej Gminę do nasadzenia 32 drzew, do czasu zakończenia kontroli 
nasadzono 20 drzew (termin dokonania wszystkich nasadzeń upływa 
z końcem 2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 37-38, 56-57, 67-68. 74-75, 88-89) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

2.2. Realizacja obowiązków ustalonych w zezwoleniach na 
usunięcie drzew 

1. W badanym okresie Gmina nie wnosiła opłat za usunięcie drzew. Do dnia 
zakończenia kontroli nie upłynął termin ich wniesienia. 

(dowód: akta kontroli str. 181) 
2. Nie stwierdzono przypadków nałożenia na Gminę kar za usuniecie drzew bez 
zezwolenia (ewidencja księgowa, za lata 2010-2012 nie zawiera zapisu dotyczącego 
kar lub opłat za usuniecie drzew). 

(dowód: akta kontroli str. 181) 
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3. Realizując ww. inwestycje, Gmina była zobowiązana do łącznego nasadzenia 74 
drzew, w tym w ramach dwóch zadań inwestycyjnych obejmujących budowę 
obwodnicy – 36 drzew (zakres nasadzeń wynikał z dokumentacji projektowej 
i wydanego pozwolenia na budowę). 
W kontrolowanym okresie nasadzono 87 drzew z grupy klon, jesion, brzoza 
pożyteczna i brodawkowata, jarząb pospolity, lipa drobnolistna, robinia biała oraz 
śliwa wiśniowa.  Z ogólnej liczby 87 nasadzonych drzew, przy realizacji inwestycji 
obejmującej budowę obwodnicy nasadzono 57 drzew z grupy klon pospolity, lipa 
drobnolistna, robinia biała, śliwa wiśniowa (ilość nasadzonych drzewa była zgodna 
z ilością nasadzeń wskazanych w dokumentacji projektowej). 

(dowód: akta kontroli str. 33-34, 62, 73, 101, 189-190) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

3. Realizacja prac związanych z usuwaniem drzew  

3.1. Wybór wykonawcy prac związanych z usuwaniem drzew 

1. Gmina nie zlecała usług w zakresie usuwania drzew własnym jednostkom 
organizacyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 37-173) 

2. W dwóch przypadkach prace związane z usuwaniem drzew wykonywane były 
w ramach zadania inwestycyjnego przez wykonawcę zamówienia, który wybrany 
został w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych10 (dalej „pzp”). 

(dowód: akta kontroli str. 37-173) 

3. Usunięcie 10 drzew wraz z wykonaniem korekty statyki 8 drzew  
z modernizowanego skweru zlecono podmiotowi zewnętrznemu (koszt ich usunięcia 
wyniósł 3.424,00 zł brutto). 

Usunięcia 236 drzew, z terenu budowanej obwodnicy dokonał wykonawca robót 
budowlanych, a koszt ich usunięcia wyniósł 12.262,38 zł brutto. Prace prowadzono 
na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych 
(dalej „ST”) zobowiązywała wykonawcę do dokonania wycinki drzew w ramach prac 
przygotowawczych. Kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 8 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przewidywał, że w ramach robót 
przygotowawczych usuniętych zostanie odpowiednio 76 i 159 drzew, z których 
pozyskanych zostanie 38 m3 drewna. ST zalecała wywóz pozyskanego drewna na 
składowisko wykonawcy, wskazując jednocześnie Gminę, jako właściciela drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 50-55, 203-207) 
Budowę obwodnicy (dwa etapy), zrealizowano w oparciu o umowy zawarte 
z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Przygotowanie, 
ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy robót oraz 
zawarcie umowy zgodne były z obowiązującymi w tym okresie, przepisami pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 103-148, 272-273) 

                                                      
10 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm. 
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W czterech przypadkach usunięcia drzew wykonano nieodpłatnie, bezumownie 
(w dwóch, usunięcia drzew dokonali wykonawcy robót budowlanych, a w dwóch, 
członkowie Klubu Integracji Społecznej11). 

 (dowód: akta kontroli str. 65, 72-73, 208) 
4. Umowa na usunięcie 10 drzew z modernizowanego skweru, zobowiązywała 
wykonawcę do wykonania zlecenia w terminie do 22 października 2010 r. oraz do 
wywozu pozyskanego drewna na koszt zamawiającego. Umowa przewidywała 
także, że w sprawach w niej nieujętych stosować się będzie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego, które rozstrzygać będzie właściwy 
Sąd dla miejsca zawarcia umowy. Protokółem z dnia 13 października 2010 r. 
potwierdzono wykonanie objętych umową  prac.  

(dowód: akta kontroli str. 50-54) 
Umowy na realizację budowy obwodnicy (w § 7), przewidywały kary umowne dla 
wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Nie zawierały  natomiast zapisów 
dotyczących terminu dokonania wycinki drzew oraz sposobu jego 
zagospodarowania przez Gminę. Oba etapy budowy obwodnicy zakończono 
w terminach określonych umową. 

(dowód: akta kontroli str. 103-148) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.2 Realizacja usuwania drzew z terenów nieruchomości objętych 
inwestycjami i remontami 

1. Usunięcia drzew z terenu nieruchomości Gminnych dokonano w terminach 
określonych decyzjami Starosty.  
Umowy na realizację inwestycji drogowych w latach 2010-2012 (do 30 września), 
nie zawierały postanowień dotyczących terminów usunięcia drzew. Budowa 
obwodnicy etap II i II, część 2 była współfinansowana z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oba zadania, w ramach 
których usunięto drzewa zrealizowano w terminach ustalonych umowami. 

(dowód: akta kontroli str. 37-148) 

2. W trzech przypadkach wycinki drzew dokonali wykonawcy, za wynagrodzeniem. 
Koszt ich usunięcia wyniósł łącznie 15.686,38 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 52-55, 203) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Sposób postępowania z drewnem pozyskiwanym  
z usuniętych drzew 

1. W latach 2010-2012 (do 4 grudnia), w Gminie nie ustalono żadnych 
wewnętrznych uregulowań dotyczących sposobu zagospodarowania i zbywania 
składników mienia ruchomego, w tym drewna pozyskiwanego z wycinki drzew, 
w trakcie realizowanych  przez Gminę inwestycji i remontów. 

W toku kontroli NIK, 5 grudnia 2012 r., Burmistrz wydał zarządzenie nr KJ-17/12 
„w sprawie oceny przydatności z przeznaczeniem do zagospodarowania ruchomych 

                                                      
11 Dalej „KIS”. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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składników majątkowych, stanowiących własność Gminy Międzychód”. Reguluje 
ono m. in. zasady wyceny drewna pozyskanego w trakcie prowadzonych inwestycji. 
Zarządzenie to wydane zostało na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym12 oraz art. 69 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13. 

(dowód: akta kontroli str. 341-349) 
2. Spośród siedmiu zadań inwestycyjno-remontowych, w przypadku jednej 
inwestycji obejmującej budowę kanalizacji w Łowyniu dokonano wyceny 
pozyskanego drewna. Wykonał ją na zlecenie Urzędu pracownik Nadleśnictwa 
Międzychód. Drewno sklasyfikowano według normy PN-91D-95018 i PN-92D-
95000, a jego wartość obliczono na podstawie cen obowiązujących w Lasach 
Państwowych (dla tych sortymentów) obniżając wartość drewna o 20%. Z wycinki 
48 drzew pozyskano 4,31 m3 drewna,  którego wartość wynosiła 497,61 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 80-84) 

Podczas budowy obwodnicy usunięto łącznie 236 drzew (zakładano pozyskanie 
38 m3 drewna, w sortymencie około 50% sosna i 50% brzoza). Urząd nie ustalił 
faktycznej ilości pozyskanego drewna. Według szacunkowych obliczeń wartość 
pozyskanego drewna (38 m3) wynosiła 4.959,06 zł. 

   (dowód: akta kontroli str.119-123, 141,  147-148) 
Gmina nie ustaliła wartości 1,95 m3 drewna, jakie pozyskała z wycinki pięciu drzew 
przy budowie biblioteki. Szacunkowa jego wartość ustalona, w toku kontroli 
wynosiła 244,35 zł. 

  (dowód: akta kontroli str. 65, 193) 
W przypadku trzech inwestycji, w toku których uzyskano zezwolenia na usunięcie 
drzew (decyzje nr: OS-6135/53/10, OS.613.1.45.2011, OS.613.1.5.2012 
zezwalające na usunięcie 10, jednego oraz 30 drzew) nie ustalono ilości i wartości 
pozyskanego drewna.  Według szacunkowych wyliczeń ilość pozyskanego drewna 
wynosiła 2,21 m3, 0,37 m3 oraz 2,12 m3, odpowiednio o wartości 226,18 zł, 41,96 zł 
oraz 267,25 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 193, 196-197) 
Łączna, szacunkowa wartość 48,96 m3 drewna, pozyskanego przez Gminę 
z wycinki 330 drzew, w okresie od 2010 r. do 2012 r (do 30 września) wyniosła 
6.236,41 zł14. 

(dowód: akta kontroli str. 193-200) 
W ocenie NIK, przesłanki, jakie wskazał Pan Burmistrz w złożonych wyjaśnieniach , 
iż „nie dokonywano wyceny pozyskanego drewna ze względu na to, że koszty 
wyceny przewyższyłyby koszt uzyskanego surowca, drewno to w zamierzeniu 
przeznaczone było na ogrzewanie budynków stanowiących własność gminy” nie 
zasługują na uwzględnienie. Wymóg dokonania wyceny wynika bowiem 
z przywołanych dalej przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości15 (vide: str. 13). 

(dowód: akta kontroli str. 326) 
3. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono sprzedaży drewna pozyskanego  
w trakcie realizacji ww. inwestycji i remontów. 

Pozyskane w 2010 r., podczas budowy biblioteki drewno w ilości 1,95 m3, 
nieodpłatnie Dyrektor biblioteki przekazał na rzecz KIS w celu ogrzewania 

                                                      
12 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. 
13 Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. 
14 Wyliczona na podstawie ilości drzew wyciętych, średnicy środkowej kłody, ich gatunku  oraz ceny 1 m3 drewna opałowego 
wg cen Nadleśnictwa Międzychód. 
15 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm. 
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pomieszczeń tego Klubu. Burmistrz Międzychodu, pismem z 19 lutego 2008 r., 
wyraził zgodę jednostce kultury – Bibliotece Publicznej na dysponowanie 
nieruchomością położoną w m. Bielsko, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 
136/47, na cele budowy świetlicy i biblioteki oraz rozbiórki budynku gospodarczego. 
Udzielona przez Burmistrza dyspozycja, nie upoważniała Dyrektora biblioteki do 
dysponowania mieniem ruchomym Gminy. 

     (dowód: akta kontroli str. 64-65) 
Drewno w ilości 38 m3 pozyskane podczas budowy obwodnicy w Międzychodzie, 
według wyjaśnień Pana Czesława Czubaja Kierownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Rozwoju Wsi Urzędu, znajdowało się (do dnia 12 grudnia 2012 r.) na 
składzie wykonawcy robót budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 271) 
Pozyskane w 2011 r. drewno użytkowe (z wycinki 10 drzew przy modernizacji 
skweru), decyzją Burmistrza, przekazano nieodpłatnie KIS, w celu wykonania 
elementów małej architektury w strefie nadjeziornej i w parku w Międzychodzie. 
Pozostałe drewno opałowe, Burmistrz przekazał nieodpłatnie do ogrzewania 
pomieszczeń KIS. W obu przypadkach nie ustalono ilości i wartości pozyskanego 
drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 85-86) 

Drewno o wartości 497,61 zł, w ilości 4,31 m3 pozyskane z wycinki drzew przy 
budowie kanalizacji w m. Łowyń, decyzją Burmistrza, przekazane zostało 
nieodpłatnie Radzie Sołeckiej Łowynia do ogrzewania Domu Kultury. 

(dowód: akta kontroli str. 82-89) 
Drewno w ilości 0,37 m3, pozyskane przy remoncie CentrumTurystycznego - Domu 
Cyklisty zabrał wykonawca remontu, w zamian za jego wycięcie oraz posadzenie 
nowych pięciu drzew. Skierowane przez wykonawcę, do Burmistrza pismo, w którym 
informuje o zamierzonym działaniu pozostawiono bez odpowiedzi. 

W złożonych wyjaśnieniach, Burmistrz podał, że „nie doszło do kompensaty wartości 
przychodów i kosztów. Ustalenia zostały dokonane na niższych szczeblach 
urzędniczych i nie przekazano informacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego. 
Stąd wystąpiła nieprawidłowość” Zadeklarował jednocześnie, że w ramach 
zarządzeń regulujących procedury kontroli zarządczej ureguluje powyższe sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 72, 326-327) 
W dniu 3 września 2012 r., Gmina zawarła porozumienie z KIS na nieodpłatne 
usuwanie drzew z jej nieruchomości (obowiązywało do końca 2012 r.). W dniu 
9 listopada 2012 r., KIS złożył wniosek o przekazanie drewna pochodzącego 
z wycinki 30 drzew na potrzeby opałowe bazy socjalnej Klubu, mieszczącej się 
w budynku Gminy.  

Według sporządzonej w dniu 13 grudnia 2012 r. – przez pracowników Urzędu –
wyceny, ilość ww. drewna wynosiła 2,12 m3 (o wartości 267,25 zł). Drewno to 
zostało ujęte w kartotece magazynowej oraz ewidencji księgowej w dniu 13 grudnia 
2012 r. Dnia 13 grudnia 2012 r. dokonano komisyjnej oceny przydatności 
pozyskanego drewna, proponując jego nieodpłatne przekazanie KIS (decyzję 
o przekazaniu drewna zaakceptował Burmistrz). Protokółem zdawczo-odbiorczym 
z 14 grudnia 2012 r., drewno to przekazano KIS, dokonując stosownego zapisu 
w księgach rachunkowych Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 100, 247-251, 259-268) 
4. Specyfikacja techniczna robót obejmujących budowę obwodnicy przewidywała 
usuniecie drzew przez wykonawcę robót budowlanych (w ramach prac 
przygotowawczych) oraz złożenie pozyskanego drewna w ilości 38 m3 na składzie 
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wykonawcy. Pozyskane (w latach 2010-2011), podczas realizacji tej inwestycji 
drewno, do 5 grudnia 2012 r. nie zostało przez Urząd zaewidencjonowane. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 204-207) 
W dniu 6 grudnia 2012 r. (w trakcie kontroli NIK), dowodem OT Nr 14/2012 przyjęto 
38 m3 drewna o wartości 4.959,06 zł, które zaewidencjonowano w kartotece 
magazynowej pod poz. Nr 1 oraz wystawiono polecenie księgowania (PK) nr 
1/D/2012 na kwotę 4.959,06 zł. W dniu 6 grudnia 2012 r. drewno to ujęto 
w ewidencji księgowej (zapis po stronie „Wn” konta 310-MR-D i stronie „Ma” konta 
760-MR-D). W dniu 7 grudnia 2012 r., komisyjnie dokonano oceny przydatności 
38 m3 drewna, proponując nieodpłatne jego przekazanie wnioskującym podmiotom 
(do opalania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Łowyniu i trzech świetlic 
wiejskich). Decyzję o przekazaniu drewna podpisał Burmistrz (protokółem zdawczo-
odbiorczym drewno to przekazano wnioskodawcom) dokonując odpowiednich 
zapisów w księgach rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 209-242) 
5. Wykonujący odpłatną wycinkę drzew nie sporządzali protokołów przekazania 
drewna Gminie (umowy oraz specyfikacje techniczne wykonania robót nie nakładały 
na wykonawców takiego obowiązku). 

(dowód: akta kontroli str. 50-54, 111-140) 
6. Drewno pozyskane w trakcie prowadzonych przez Gminę, siedmiu inwestycji 
i remontów (do czasu rozpoczęcia kontroli NIK), nie było ewidencjonowane. Nie 
prowadzono rejestrów oraz nie sporządzano protokołów przekazania i przyjęcia 
drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 178, 326) 
7. Nie stwierdzono przypadków nieodpłatnego przekazania drewna osobom 
fizycznym.  Gmina, jednorazowo przekazała nieodpłatnie drewno Radzie Sołeckiej 
wsi Łowyń oraz dwukrotnie KIS do ogrzewania pomieszczeń bazy socjalnej 
(znajdującej się w budynku należącym do Gminy). Przekazanie drewna następowało 
na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu skierowanego do Burmistrza, 
który pisemnie informował wnioskodawcę o przyznaniu drewna.  

(dowód: akta kontroli str. 65, 82-83, 86) 
8. W jednym przypadku, drewno użytkowe pochodzące z wycinki 10 drzew, 
przeznaczono na wykonanie przez członków KIS elementów małej architektury, 
w strefie nadjeziornej oraz parku w Międzychodzie. W piśmie potwierdzającym 
przekazanie drewna nie określono jego ilości . 

(dowód: akta kontroli str. 85) 
9. Łączna wartość 48,96 m3 pozyskanego drewna, które na bieżąco nie było 
ujmowane w księgach rachunkowych prowadzonych przez Urząd wynosiła 
6.236,41 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 193-197, 209-270) 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenu nieruchomości Gminy, na 
których w latach 2010-2012 (do 30 września) prowadzono inwestycje i remonty 
odbywało się z naruszeniem wymaganej staranności w zarządzaniu mieniem gminy. 
Zasada ta wynika z art. 50 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym 
„obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest 
zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie  
z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie NIK, osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem komunalnym, które 
odpowiadały m.in. za realizację inwestycji prowadzonych przez Gminę nie 
dochowały niezbędnej staranności przy wykonywaniu swoich zadań. Ustalenia 
kontroli wykazały bowiem, że drewno pozyskane z wycinki drzew nie było 
ewidencjonowane i tylko w jednym przypadku zostało wycenione. Gmina nie 
określiła również zasad zagospodarowania i zbywania drewna pozyskiwanego  
z wycinki drzew. W zawieranych umowach nie wskazywano sposobu postępowania  
z drewnem przez wykonawcę usługi. Brak takich zapisów w sytuacji braku 
prowadzenia ewidencji ilościowej, uniemożliwiał stwierdzenie czy całe pozyskane 
drewno zostało przekazane Gminie. 

W ocenie NIK, odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości ponosi także 
Burmistrz Międzychodu, do zadań którego należy w szczególności gospodarowanie 
mieniem komunalnym Gminy. Obowiązek ten wynika z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

2. Z naruszeniem zasad wynikających z art. 20 ustawy o rachunkowości 
prowadzone były księgi rachunkowe. W toku kontroli stwierdzono, że do ksiąg 
rachunkowych nie wprowadzano na bieżąco, w postaci zapisu, zdarzeń związanych 
z przychodami i rozchodami drewna, które nastąpiły w okresach sprawozdawczych 
(od stycznia 2010 r. do listopada 2012 r.). Przychody te zostały ujęte dopiero 
w trakcie kontroli NIK, w grudniu 2012 r. 

Zaniechanie prowadzenia ewidencji składników mienia ruchomego, jakim było 
drewno pozyskiwane z wycinki drzew z terenu nieruchomości Gminy stanowi 
naruszenie art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Wynika to z faktu, 
iż drewno, jako  składnik aktywów jednostki – rzeczowego majątku obrotowego, 
w ilości 48,96 m3  (o łącznej wartości 6.236,41 zł) winno być, na bieżąco ujmowane 
na kontach ksiąg pomocniczych ksiąg rachunkowych oraz w ewidencji wartościowo 
– ilościowej. Ponadto, drewno pochodzące z wycinki drzew (np. w ilości 38 m3 
pozyskane w trakcie budowy obwodnicy, zgromadzone na składzie wykonawcy), 
winno być objęte inwentaryzacją na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy 
o rachunkowości. 

W nieprawidłowy sposób dokonano również rozliczenia drewna pozyskanego przy 
remoncie Centrum Turystycznego - Domu Cyklisty. Zgodnie z art. 7 ustawy 
o rachunkowości, zakazane jest kompensowanie ze sobą wartości różnych, co do 
rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi. Obie 
operacje (tj. zbycie drewna oraz usługa usuwania drzew) powinny być zatem ujęte 
oddzielnie w ewidencji księgowej gminy (tj. gmina winna z tytułu operacji sprzedaży 
drewna wystawić wykonawcy usługi fakturę za sprzedaż drewna, natomiast 
wykonawca usługi usuwania drzew, winien wystawić gminie fakturę za tę usługę). 
Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości wskazują, iż nierzetelnie 
wykonywano obowiązki wynikające z zasad prowadzenia rachunkowości 
dotyczących metod wyceny aktywów oraz ustalania wyniku finansowego, który nie 
uwzględniał przychodów związanych z pozyskaniem drewna z nieruchomości 
Gminy. Wyceny drewna w księgach rachunkowych należało dokonać, zgodnie 
z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Należy przy tym 
podkreślić, iż mimo możliwości wynikających z art. 20 ust. 4 ustawy 
o rachunkowości, operacje gospodarcze związane z pozyskaniem i zbyciem drewna 
nie zostały w odpowiednim czasie udokumentowane za pomocą księgowych 
dowodów zastępczych, przez osoby dokonujące tych operacji. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. Ocena cząstkowa 
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5. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego, kontroli 
wewnętrznej i kontroli zarządczej oraz badanie skarg 
i wniosków w zakresie spraw objętych kontrolą 

5.1. Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie spraw objętych 
kontrolą 

Wewnętrzne procedury i zarządzenia kontrolowanej jednostki nie regulują kwestii 
rozpatrywania skarg i wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 149-173, 327) 
1. Sekretarz Gminy podał, że kierowane do Urzędu skargi i wnioski załatwiane są  
w oparciu o postanowienia art. 221-259 Kpa. Skargi pisemne rejestruje kancelaria 
Urzędu, i przekazuje Sekretarzowi Gminy, który dokonuje rejestracji w rejestrze 
skarg i wniosków, a następie ustala jednostkę organizacyjną gminy właściwą do 
merytorycznego jej rozpoznania. Jednostce tej przekazuje skargę oraz zobowiązuje 
ją do załatwienia i udzielenia pisemnej odpowiedzi skarżącemu. Po udzieleniu 
odpowiedzi skarżącemu całość dokumentacji wraca do Sekretarza Gminy, który 
uzupełnia stosowne zapisy w rejestrze skarg i wniosków a dokumentację 
archiwizuje. Skargi ustne przyjmowane są do protokołu i dalej postępuje się z nimi 
jak ze skargami pisemnymi. 
(dowód: akta kontroli str. 36) 
2. W prowadzonym w latach 2010-2012 (do 20 grudnia) rejestrze skarg i wniosków 
nie zaewidencjonowano żadnej skargi lub wniosku dotyczącego usuwania drzew  
z terenu nieruchomości gminnych oraz zagospodarowania pozyskanego drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 331-338) 
Burmistrz wyjaśnił, że: „Obecnie w końcowej fazie przygotowania, jest opracowanie 
procedury wewnętrznej w zakresie przyjmowania skarg i wniosków.” 

(dowód: akta kontroli str. 327) 

5.2. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej 
w zakresie spraw objętych kontrolą 

1) W strukturze Urzędu nie wyodrębniono jednostki lub komórki organizacyjnej 
zajmującej się kontrolą wewnętrzną oraz audytem wewnętrznym.  

(dowód: akta kontroli str. 170) 

2) Stosownie do postanowień art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina 
zobowiązana była do prowadzenia audytu wewnętrznego, gdyż łączna kwota 
gromadzonych środków publicznych w ciągu roku kalendarzowego oraz kwota 
wydatków i rozchodów przekraczała 40.000 tys. zł.  

Audyt wewnętrzny prowadził zatrudniony na umowę-zlecenie audytor, który w latach 
2010-2012 (do 30 września) nie badał spraw związanych z przedmiotem niniejszej 
kontroli.             (dowód: akta kontroli str. 274-282) 

5.3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie spraw objętych 
kontrolą 

W latach 2010-2012 (do 30 września) zagadnienia związane z usuwaniem drzew  
i zagospodarowaniem pozyskanego drewna nie były objęte kontrolą wewnętrzną.  

W grudniu 2010 r., Audytor przeprowadził dwa szkolenia dotyczące kontroli 
zarządczej, w trakcie których w formie warsztatów, pokazał praktyczne sposoby 
identyfikacji i szacowania ryzyka. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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W Urzędzie nie zostały opracowane procedury w zakresie zarządzanie ryzykiem, 
mechanizmów kontroli zarządczej, informacji i komunikacji. Komórki organizacyjne 
Urzędu nie dokonały identyfikacji i analizy ryzyka oraz nie opracowały 
kwestionariusza samooceny. Pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Rozwoju Wsi nie przypisano na piśmie zadań z zakresu kontroli zarządczej 
i zarządzania ryzykiem.  

Przyjęcie przez Głównego Księgowego Urzędu odpowiedzialności za wykonywanie 
obowiązków w zakresie rachunkowości (w kontrolowanym okresie) nie zostało 
stwierdzone w formie pisemnej.      (dowód: akta kontroli str. 308-326) 

W dniu 18 grudnia 2012 r., Skarbnikowi i Głównemu Księgowemu, Burmistrz 
powierzył, w trybie art. 4 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność za 
prowadzenie ksiąg rachunkowych.     (dowód: akta kontroli str. 328-330) 

W sprawozdaniu z realizacji zadania zapewniającego pn. „Wykonywanie przez 
kierowników obowiązków w zakresie kontroli zarządczej” z lipca 2012 r., podano  
że  dokonana przez Sekretarza Gminy samoocena kontroli zarządczej ujawniła nie 
uczestniczenie kierownictwa jednostki w szkoleniach specjalistycznych 
poświęconych zarządzaniu ryzykiem, oraz samoocenie kontroli zarządczej. 
Z dokumentów Urzędu nie wynika, iż jego pracownicy  zostali zapoznani 
z problematyką kontroli zarządczej oraz standardami kontroli zarządczej.  

Nie opracowano spójnej i dostępnej dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna, 
dokumentacji regulującej zasady zagospodarowania i zbywania drewna. Zgodnie ze 
standardami kontroli zarządczej16 stanowią ją:  procedury wewnętrzne, instrukcje, 
wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowiące 
dokumentację systemu kontroli zarządczej.  

(dowód: akta kontroli str. 283-307) 

W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz podał, że „ w chwili obecnej w przygotowaniu 
jest zarządzenie […], które ureguluje na obu szczeblach całokształt kontroli 
zarządczej w jednostce w tym zakresy czynności i udzielonych uprawnień 
i odpowiedzialności za realizację zadań wynikających z powierzonych funkcji”. 

(dowód: akta kontroli str. 326) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2012 r. nie zapewniono w Gminie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie 
gospodarki materiałowej, którą sprawują kierownik jednostki kontrolowanej i główny 
księgowy (mogący upoważnić inne osoby do jej pełnienia).  
Opisane w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości wskazują, że nierzetelnie 
wypełniano zadania w zakresie kontroli zarządczej. Celem jej jest bowiem eliminacja 
wszelkich niedociągnięć, błędów i braków mogących prowadzić do nadużyć, bądź 
też  niekorzystnego i niezgodnego z prawem rozporządzania m.in. mieniem 
komunalnym Gminy. 
Świadczy, o tym m.in. brak procedur wewnętrznych w zakresie gospodarowania 
składnikami mienia ruchomego – zarządzania mieniem gminy, jakim było drewno 
pozyskane z wycinki drzew. Na tę ocenę rzutują również stwierdzone naruszenia 
przepisów ustawy o rachunkowości, a także zaniechania w zakresie realizacji 
obowiązków głównego księgowego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych (związane z prowadzeniem rachunkowości jednostki oraz 

                                                      
16 Zawartymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 
i finansowych). W ocenie NIK, w ograniczonym i niedostatecznym stopniu 
realizowano zadania w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznej, która 
stanowi część systemu kontroli zarządczej.  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli wnosi o: 

1. Rzetelne sporządzanie sprawozdań SG-01. 

2. Rzetelne sporządzanie wniosków o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew. 

3. Bieżące ewidencjonowanie przychodów i rozchodów pozyskanego drewna oraz 
prawidłowe jego inwentaryzowanie. 

4. Podjęcie działań zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej 
i efektywnej kontroli zarządczej w obszarze objętym niniejszą kontrolą. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 24 stycznia 2013 r. 

 

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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